Werk/privé

“ Ziekten houden zich
niet aan grenzen”
Onlangs was de tropenarts in het nieuws,
omdat een aantal ziekenhuizen uit geld
gebrek met de opleiding is gestopt. VWS
vindt het niet de taak van de overheid
deze opleiding te financieren, omdat het
zou opleiden tot artsenwerk in het buiten
land. Maar volgens de artsen zelf levert
hun kennis en ervaring een belangrijke
bijdrage aan de Nederlandse gezondheids
zorg. “Tropengeneeskunde komt ook in
Nederland dagelijks op mijn pad”, aldus
Albertine Baauw.
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Albertine Baauw is tropenarts, een specialisme dat al 50 jaar bestaat, maar pas in 2012
erkend is. Sinds 2014 heet het specialisme officieel Arts Internationale Gezondheidszorg en
Tropengeneeskunde (AIGT). Baauw werkt als kinderarts in het ziekenhuis Rijnstate en gaat
elk jaar een paar weken naar het buitenland. Ze werkte onlangs mee aan het boek Into the
world, waarin artsen hun ervaringen delen en hun visie geven op tropengeneeskunde.
Meer weten? Kijk op www.artsinternationalegezondheidszorg.nl.

“Het lijkt soms of ik altijd weg ben,
maar dat is niet zo”

Na haar afstuderen volgde Albertine Baauw
de tropenopleiding in MC Slotervaart in
Amsterdam en daarna werkte ze zeven
jaar in het buitenland. Ze was onder meer
tropenarts in Mozambique, Sri Lanka,
Malawi en Cambodja. Na haar terugkomst in
Nederland specialiseerde ze zich als kinder
arts in het AMC. Sinds 2011 werkt ze in het
ziekenhuis Rijnstate.
Elk jaar vertrekt ze voor twee weken naar het
buitenland. “Het lijkt soms misschien alsof
ik altijd weg ben, maar dat is natuurlijk niet
zo. Wel houd ik me veel met dit vakgebied
bezig, omdat dat dagelijks in mijn werk op
mijn pad komt. Binnen ons team voeg ik
vanuit mijn tropenachtergrond de generalis
tische blik toe. In ons ziekenhuis is het verder
zo geregeld dat ik binnen dit specialisme
de ruimte krijg mijn punten te behalen. Zo
ben ik twee weken per jaar in opdracht van
bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen of de
WHO werkzaam in het buitenland. Ik ben
toevallig net terug uit India, waar ik onderwijs
heb gegeven in de opvang en behandeling
van ernstig zieke kinderen en baby’s.”

Generalistische bril

Wat is het grote verschil in werken tussen
Nederland en het buitenland? Baauw legt
uit: “Hier ben ik werkzaam als kinderarts,
maar in het buitenland ben ik verantwoor
delijk voor de volle breedte van de genees
kunde. Je ziet patiënten, behandelt ze, doet
waar nodig chirurgische ingrepen of je
treedt op als gynaecoloog bij bevallingen.
En waar hier de gezondheidszorg tot in de
puntjes geregeld is, is dat daar vaak nog
heel basic. Een belangrijk deel van het
werk bestaat uit public health care, zoals
preventieve programma’s. En je doet aan
kennisoverdracht aan collega’s, waardoor
je een permanente bijdrage levert aan de
kennis en kwaliteit van de zorg.”

Brede context

“Je leert ziektebeelden herkennen van spe
cifieke, soms ernstige aandoeningen die
vooral in de tropen voorkomen. Denk aan
hemoglobinopathieën zoals thalassemie
en sikkelcelziekte. En die kennis komt
mij in Nederland heel goed van pas. Dat
dat ook hier voorkomt onder bepaalde
groepen wordt soms niet onderkend, met
alle gevolgen van dien. Ik zie veel buiten
landse kinderen, waaronder kinderen van
asielzoekers of vluchtelingen. De kinderen
die naar mij verwezen worden – het artsen-
netwerk kent mijn achtergrond en weet mij
goed te vinden – zie ik in hun bredere con
text. Ziekten houden zich niet aan de gren
zen van de spreekkamer, het ziekenhuis
of het land waar je vandaan komt. Allerlei
aspecten tellen mee, zoals kennis van
ziekten die gerelateerd zijn aan infecties
of ondervoeding, specifieke culturele
achtergronden, maar ook de traumatische
ervaringen van bijvoorbeeld vluchtelingen
kinderen. Die generalistische bril draagt
bij aan het bieden van de juiste zorg. Als
arts hier beoordeel ik de problemen op
meerdere vakgebieden en in het licht van
gezondheidsrisico’s van het land van her
komst. Ik kijk niet alleen naar de behande
ling van een infectieziekte of een seksueel
overdraagbare aandoening, maar kijk ook
of er nazorg nodig is als dit het gevolg is
van een traumatische ervaring. Maar ik zie
ook zieke kinderen van expats of reislus
tige Nederlanders die bijvoorbeeld terug
komen van een safari in Afrika.“

Versplinterde zorg

Die brede ervaring draagt bij aan gerichte
zorg en de ontschotting die we in Nederland
eigenlijk juist graag in de zorg veel meer
zouden willen zien, meent Baauw. “In
Nederland is steeds meer sprake van

superspecialisaties op allerlei deelgebieden.
Zo raakt de algemene zorg steeds meer
versplinterd. De Arts Internationale Gezond
heidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) is
maatschappelijk betrokken en heeft al die
competenties die nodig zijn om kennis van
de zorgvraag met zorgverleners te verbinden.
Het zou zonde zijn als de ontwikkelingen
rondom de opleiding leiden tot minder
AIGT’ers. Onze bredere blik op meerdere
vakgebieden biedt eerder een perspectief
voor de verdere aanpak van ontschotten
in de zorg. Het zou dusgoed zijn om te
kijken hoe dit vakgebied beter ingebed kan
worden in het Nederlandse zorgstelsel. Het
specialisme is al erkend door de instanties
die daarover gaan. Het is dus vreemd dat de
minister de inhoud weer ter discussie stelt.”

Combinatie met thuisfront

“Voor mijn vierde uitzending vertrokken
we met onze pasgeboren dochter naar
Cambodja. Het was een heel bijzondere
en onvergetelijke ervaring om daar met
ons gezin te zijn. De oudste heeft nog
steeds goede herinneringen aan haar
eerste levensjaren daar. Tijdens hun op
voeding kregen onze kinderen boeiende
verhalen mee en betrokken we hen bij wat
we meemaakten. Onlangs waren we terug
op bezoek in Malawi, waar we gestatio
neerd waren voordat de kinderen waren
geboren. We hebben daar een goede band
opgebouwd met collega’s en de lokale
bevolking. Vooral voor de jongste die alles
eigenlijk vooral uit verhalen had meege
kregen, viel er veel op zijn plek. Een aantal
weken per jaar in het buitenland werken
vind ik heel goed te combineren met het
thuisfront. Als ik er niet ben, is mijn man
er, die als microbioloog ook geregeld
elders in de wereld vertoeft. En dat geldt
ook andersom.”
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